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Najistotniejsze jest to, 
że powstanie w samym
centrum miasta (od ul.

Szkolnej prosto w kierunku Urzędu
Miejskiego). Inwestycja ma zostać
zakończona jeszcze przed następ-
nym sezonem letnim i połączy ist-
niejące trasy rowerowe w gminie.
Dzięki temu odciąży ruch w samym
sercu Mielna i scali w spójną sieć
projektowane trasy rowerowe, w tym
komunikację z planowanym Cen-
trum Przesiadkowym w Mielnie 

Koszt inwestycji to ponad 200
tys. zł. Unijne wsparcie z Urzędu
Marszałkowskiego wyniosło 53 tys.
zł. Fundusze pochodzą z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego
2014-2020. Umowę w tej kwestii 
w Mielnie podpisali burmistrz 
– Olga Roszak-Pezała i wicemarsza-
łek województwa – Tomasz Sobieraj.

Projekt wpisuje się w założenia
2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-
2020 „Gospodarka niskoemisyjna”,

działanie 2.3 „Zrównoważona multi-
modalna mobilność miejska i działa-
nia adaptacyjne łagodzące zmiany
klimatu w ramach Strategii ZIT dla
Koszalińsko-Kołobrzesko-Biało-
gardzkiego Obszaru Funkcjonalne-
go.

Raj dla RoweRzystów
Powstanie kolejny odcinek drogi rowerowej w Mielnie.

Józef Fryczkowski – od dwóch
dekad sołtys sołectwa Gąski 
– zakończył swoją misję. 

Dobry gospodarz sołectwa, spo-
łecznik o wielkim sercu, administra-
tor i reprezentant mieszkańców
swojej wsi. Zawsze pomocny, spra-
wiedliwy. Zawsze szczery i sumien-
ny.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej

Mielna wszyscy dziękowali mu za 
20 lat pracy na rzecz gminy i lokalnej
społeczności.

Padło mnóstwo ciepłych słów
pod adresem pana Józefa od władz
gminy, radnych, pracowników UM,
dyrektorów jednostek organizacyj-
nych.

Dziękujemy Panie Józefie!

(o nowych radach sołeckich czytaj na str. 2)

Dziękujemy Ci 
Sołtysie!

Obchody Dnia Niepodległości
zainaugurowano w Mielnie 8 listo-
pada. Nasi uczniowie odśpiewaniem
hymnu narodowego o godz. 11.11 do-
łączyli do ogólnopolskiej akcji

#SzkołaDoHymnu. Łącznie uczest-
niczyło w niej 4 miliony uczniów 
i ok. 400 tys. nauczycieli szkół,
przedszkoli i placówek oświato-
wych. Tak rozpoczęliśmy wspólne 

i radosne świętowanie w naszym
mieście.

(szerzej o gminnych obchodach Dnia 
Niepodległości na str. 4-5) 

#SzkołaDoHymnu – Dzień Niepodległości Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży – w tym roku – za-
prosili szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włą-
czenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu na-
rodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to
kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której
uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za
granicą.
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rzecznik prasowy – 94 345 98 46 
sekretariat – 94 345 98 31 

redaGUje: 
Beso-Media
rzecznik prasowy UM w Mielnie

współpraCa: 
pracownicy referatów UM, cKM
oraz ekowspólnota Lot w Mielnie

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania

własnymi tytułami.

wydawCa:

Na zaproszenie burmistrza Mielna
olgi roszak-pezały, przedstawiciele
lokalnych stowarzyszeń spotkali się
w Skarbnicy wioski rybackiej 
w Chłopach. 

Instruktorzy pracujący z dzieć-
mi i młodzieżą szkolili się z tematu
związanego z profilaktyką uzależ-
nień. Szkolenie prowadził Wiktor
Łuczak, psychoterapeuta uzależ-
nień.

artur Gluziński, ceniony w Pol-
sce specjalista w zakresie współpracy
administracji publicznej z organiza-
cjami pozarządowymi, przeprowa-
dził warsztaty związane z noweliza-
cją wzorów ofert i sprawozdań. 

Szkolenie to bardzo ważne 
i kluczowe, ponieważ zbliża się czas

ogłaszania otwartych konkursów
ofert na rok 2020 przez Burmistrza
Mielna. Prawidłowe przygotowanie
wniosku o dotację, właściwe zrozu-
mienie i opis poszczególnych części
projektu jest najważniejszym gwa-
rantem otrzymania środków pub-
licznych.

Mirosława Diwyk-Koza, przed-
stawicielka mieleńskiego sztabu
WOŚP, zaprosiła wszystkich spo-
łeczników do włączenia się w organi-
zację tej ogólnopolskiej akcji chary-
tatywnej w lokalnym wydaniu. Do
współpracy zapraszamy wszystkich 
i liczymy na liczne wsparcie NGO 
z terenu gminy Mielno! 

Członkowie Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Osady Nadmor-
skiej Chłopy „16 południk” zadbali 

o miłą atmosferę, pyszne ciasta 
i smaczne rybne przekąski. 

– Dziękujemy wszystkim za
przyjęcie naszego zaproszenia 
i przybycie. Mamy nadzieję, że Mie-

leńskie Spotkania Pozarządowe
weszły już do lokalnej tradycji co-
rocznych rozmów ludzi z trzeciego
sektora, podczas których społeczni-
cy mogą wymieniać się dobrymi

praktykami, uczyć, tworzyć nowe
inicjatywy, a przede wszystkim inte-
grować – podsumowała burmistrz
Mielna. 

MieleńSkie SpotkaNie pozarząDowe 

x sołtys Sołectwa Chłopy 
– Edyta Grunt
CZŁONKOWIe RaDy SOŁeCKIeJ: 
andrzej Ćwirko, andrzej Szeląg,
ewa Włodyka, Urszula Włodyka

Kadencja 2019-2024 rozpoczęta

Nowi gospodaRze
sołectw i osiedli

Na październikowej sesji Rady Miejskiej Mielna zostali oficjalnie zaprezentowani
nowi sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli oraz rady sołeckie i rady osiedli.

x sołtys Sołectwa Gąski 
– Małgorzata Reszke
CZŁONKOWIe RaDy SOŁeCKIeJ: 
Monika Wieruszewska, Piotr La-
skowski, Magdalena Klugowska-
Reszke, Wiesław Piątek, Dorota Wy-
socka, adam Gębicz.

x sołtys Sołectwa Gąski – Osiedle
– Zygmunt Ramotowski
CZŁONKOWIe RaDy SOŁeCKIeJ: 
Małgorzata Durlej, Krzysztof Kar-
piński, Józef Nawrocki, Cyprian Ra-
motowski

x sołtys Sołectwa Mielenko 
– Halina Szelest 
CZŁONKOWIe RaDy SOŁeCKIeJ: 
Małgorzata Mackiewicz, Renata Mu-
sioł, Gustaw Tenderenda, Maria Za-
jąc

x przewodniczący Zarządu
Osiedla Centrum 
– Arkadiusz Żubryj
CZŁONKOWIe ZaRZąDU: 
Kinga Wencewicz, Łukasz Grzon-
kowski, Marcin Baranowski, Daniel
Błażkowski

x przewodnicząca Zarządu
Osiedla Unieście 
– Iwona Pietrzak
CZŁONKOWIe ZaRZąDU: 
Halina Kruk, edward Wituszyński,
Filip Mierzejewski, Krzysztof Matu-
sewicz

x sołtys Sołectwa Łazy 
– Marek Popławski
CZŁONKOWIe RaDy SOŁeCKIeJ: 
Roman Kunert, Mariusz Chrepto-
wicz, Cezary Kaczmarek

x sołtys Sołectwa Niegoszcz 
– Marcin Kotowski
CZŁONKOWIe RaDy SOŁeCKIeJ: 
Monika Jasińska, Renata Różańska,
Izabela Sobecka, artur Kotowski 

x sołtys Sołectwa Sarbinowo 
– Robert Dullek
CZŁONKOWIe RaDy SOŁeCKIeJ: 
Dariusz Woronis, aneta Gronet,
edyta Mikulec, Zygmunt Podsiadło,
Władysław Włodyka

sołtysom, przewodniczącym, radom sołeckim, radom osiedli 
gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z mieszkańcami, 

samorządem oraz sobą nawzajem.
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#Szkołapamięta
uczniowie Szkoły podstawowej 
w Mielnie wraz z opiekunami wzięli
udział w akcji Ministerstwa edu-
kacji Narodowej „Szkoła pamięta”. 

Na cmentarzu miejskim uprząt-
nęli groby zmarłych mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej, wśród
których znajduje się żołnierz aK, 
a także groby zaniedbane i bez-
imienne. Odwiedzili miejsca po-
chówku zmarłych nauczycieli. 

Dziękujemy naszej młodzieży
za wielkie zaangażowanie i piękną
postawę.

Grupa inicjatywna uczniów z Sp
Mielno marzy by w ich mieście 
powstała przestrzeń o charakterze
sportowo-rekreacyjnym z torem 
i przeszkodami dla miłośników
sportów wyczynowych tzw. skej-
terów.

Młodzi i kreatywni – są naszymi
mieszkańcami. I od jakiegoś czasu
szukają sposobu na siebie. Znaleźli.
Teraz mają marzenia i szukają moż-
liwości ich realizacji. Podążają za
pasją na końcu której jest ich cel. Co
nim jest? Obiekt sportowy typu 
– skatepark – czyli bezpieczne
miejsce do zabaw, spotkań a przede
wszystkim do uprawiania sportów
przez amatorów jazdy na rolkach,
hulajnogach, deskorolkach, czy ro-
werach wyczynowych. 

Wierzą, że takie miejsce ideal-

nie wkomponowuje się w strategię
gminy aktywnej turystycznie. Przy-
gotowali i nagrali film o swoich zain-
teresowaniach, na którym prezentu-
ją zdobyte na ulicach umiejętności
jazdy i skoków na hulajnogach. Po
czym przybyli – stremowani, ale od-
ważni – zaprezentować swój pomysł
radnym i wygłosić apel na Trybunie
Obywatelskiej podczas sesji Rady
Miejskiej Mielna. Szukają sojuszni-
ków. Burmistrzowi Mielna podaro-
wali tematyczny „gadżet” z prośbą 
o wsparcie ich wizji. Gadżet to weso-
łe zdjęcie uśmiechniętych młodych
ludzi – mieleńskiej młodzieży 
z symbolicznym napisem: „Prosimy
o skatepark”.

Kibicujemy tej oddolnej inicja-
tywie, która notabene skradła już
serca także naszym starszym miesz-
kańcom gminy. Trzymamy kciuki!
Wierzymy, że nie tylko my!

SzukaJą SwoJeGo
MieJSCa 

olga roszak-pezała, burmistrz Mielna:
– Świetny pomysł i niesamowicie „sprzedany”. Brawo dla uczniów za kreatywność. Szukamy miejsca, a przede wszystkim finan-
sowych możliwości realizacji tego typu inwestycji. Zdjęcie stoi w moim gabinecie i często na nie zerkam, bo czuję wzrok i marze-
nia tej grupy dzieciaków.

Ijuż rozpoczęliśmy przygoto-
wania, bo hasło przyszło-
rocznego finału – „Wiatr 

w żagle” – podwójnie mobilizuje 
i zobowiązuje turystyczną gminę
oraz ludzi w niej mieszkających. 

Siedzibą Sztabu jest Szkoła Pod-
stawowa w Mielnie, a jego szefem
została nauczycielka i radna Magda-
lena Gos-Kozłowska. Naszą amba-
sadorką i łącznikiem z Warszawą, 
i z samym sercem Fundacji Jurka
Owsiaka, jest Natalia Lidak-Hofset.
Dziś uczennica 8 klasy mieleńskiej
podstawówki, wolontariusza od za-
wsze, która swoją przygodę z WOŚP
rozpoczęła od leczenia na sprzęcie
obklejonym czerwonymi serduszka-
mi. Natalia od lat aktywnie uczestni-
cy w pracy na rzecz Fundacji. Jest
pomysłodawczynią, autorką i wyko-
nawcą kolorowych serc z papieru,
które oprawione w mądre cytaty 
i dopełnione autografami znanych
artystów, muzyków, czy aktorów
sprzedawane są na aukcjach w róż-
nych zakątkach. W tym roku nasza
ambasadorka wykonała ponad 25
tys. unikalnych serc, które zasilą
sztaby WOŚP na całym świecie. 

Mieleński Sztab WOŚP to 

– oprócz wsparcia ze strony uczniów,
nauczycieli, rodziców ze Szkoły Pod-
stawowej w Mielnie – także mocna
dłoń organizacyjna otrzymana od
władz gminy, Urzędu Miejskiego 
w Mielnie oraz kreatywnego Cen-
trum Kultury w Mielnie. Te trzy

ogniwa – wzorem roku ubiegłego 
– „zagrają” wyjątkowo szczerze 
i pięknie podczas 28. Finału WOŚP
na deptaku w Mielnie. 

Obecnie w Sztabie trwa nabór
wolontariuszy i dopracowywany jest
szczegółowy plan przedsięwzięcia.
Dodajmy, że społeczność uczniows-
ka tłumnie i chętnie uczestniczy 
w tym projekcie. Uchylimy tylko
rąbka tajemnicy, że na pewno nie za-
braknie 12.01.2020 dobrej muzyki,

aktywności i rywalizacji sportowej,
ani też wyśmienitych smakołyków.
Będzie więc... mecz, bieg, brydż, ką-
piel i mnóstwo cennych fantów. 

Zapraszamy wszystkich ludzi do
dzielenia się dobrem, do integracji 
w imię szczytnego celu, którym w tej
edycji grania Orkiestry jest zbiórka
na rzecz dziecięcej medycyny zabie-
gowej. Zapraszamy wszystkie gmin-
ne NGO, lokalnych przedsiębiorców,
muzyków, artystów i mieszkańców
do wsparcia organizatorów. 

Już dołączyły do nas restauracje,
kawiarnie, lokale gastronomiczne,
sklepy, biblioteki, placówki oświato-
we w których już od 12.12.2019r. poja-
wią się Stacjonarne Puszki WOŚP.

Liczy się każdy pomysł, każde
chętne serce i pracowite ręce.

orKIeStra jUrKa owSIaKa, czyLI 
28. FInał woŚp

zagRamy 
w mielNie

Jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym Sztabem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – nr 5509. 

obserwujcie nasz fanpage: 
woŚpsztabMielno@sztabmielno
szczegóły podamy wkrótce!

dla niecierpliwych 
– namiar na Szefa Sztabu: M.
Gos-Kozłowska – mgos7@02.pl 



4 wydarzenia www.facebook.com/GminaMielno www.mielno.pl LIStopad 2019 | nr 11 (59) |

Odświętnie ubrane mieleń-
skie przedszkolaki ochoczo
uczestniczyły w obchodach Świę-
ta Niepodległości. Dopisali swoją
obecnością znakomici goście 
i przyjaciele placówki, w tym wła-
dze gminy. 

Wyjątkowy występ starsza-
ków – podopiecznych Marii Mol-
skiej oraz grupy prowadzonej
przez Aleksandrę Gozę-Majdę 
– uświetnił to wyjątkowe dla każ-
dego Polaka święto. Dzieci zaśpie-
wały piękne piosenki oraz wyre-

cytowały wiersze o tematyce 
patriotycznej. 

Nie zabrakło także występów
teatralnych i tanecznych. Naj-
młodsi obywatele naszej gminy
wypadli rewelacyjnie. Całość do-
pełniła wyjątkowa biało-czerwona

oprawa połączona z uczestnic-
twem maluchów w ogólnopolskiej
akcji wspólnego odśpiewania
„Mazurka Dąbrowskiego” o godzi-
nie 11.11 w ramach projektu 
„Rekord dla Niepodległej”.

Byli mali i duzi, a wśród
nich nasi uczniowie,
mieszkańcy i goście oraz

sympatycy uroków Mielna. Wszyscy
przyszli z potrzeby serca, by wspól-
nie zaśpiewać „Mazurka Dąbrow-
skiego” w dniu narodowego święta.
Radosne i muzyczne świętowanie 
– przy pomniku morsa na mieleń-
skiej promenadzie – było częścią
ogólnopolskiej akcji #niepodlegla-
dohymnu. 

Wolontariusze – uczniowie ze

SP w Mielnie wraz z młodymi radny-
mi z MRGM częstowali gorącą her-
batą, rozdawali teksty hymnu oraz
biało-czerwone balony i kotyliony. 

ale przede wszystkim 11.11.2019
punktualnie o godz. 12.00 z całą Pol-
ską uroczyście zaśpiewali cztery
zwrotki hymnu narodowego.

Wszystkim uczestnikom, 
w tym także morsom i biegaczom 
z koszalińskiej Fundacji Zastopuj.pl
– dziękujemy za wszelkie, w tym
także sportowe, przyłączenie się do

świętowania z mieleńską społecz-
nością.

Szczególny rodzaj braw należy
się młodym wiekiem współorganiza-
torom lokalnej akcji „Niepodległa do
hymnu” czyli: 

s uczniom – wolontariuszom ze
SP Mielno i ich nauczycielom,

s Młodzieżowej Radzie Gminy
Mielno i jej opiekunom,

s absolwentom mieleńskiej pla-
cówki oświatowej.

wieLki dzień

mieleńskie obchody Święta NiepodległoŚci polski

Mali patrioci Niepodległość w Sabinowie 
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13 listopada, w ramach obchodów
101. rocznicy odzyskania Niepo-
dległości w Sp w Mielnie odbyła się
uroczysta akademia.

Na zaproszenie dyrektor SP
Mielno Barbary Ożgi na uroczystość
przybyli goście: Dominik Gronet 
– zastępca burmistrza Mielna, Tade-
usz Jarząbek – przewodniczący Rady
Miejskiej w Mielnie wraz z radnymi,
Joanna Daniuk-Walach – dyrektor
Przedszkola w Mielnie, płk andrzej
Witek – prezes Związku Piłsudczy-
ków Oddział Koszalin wraz z człon-
kami Związku Piłsudczyków. 

Wprowadzeniem do uroczysto-
ści była prezentacja poloneza w wy-
konaniu młodszych dzieci przygoto-
wanych przez aleksandrę Balcer.

Oficjalną część akademii po-
przedziło uroczyste odśpiewanie
czterech zwrotek „Mazurka Dąbrow-
skiego” przez całą zgromadzoną spo-
łeczność szkolną oraz zaproszonych
gości.

Zgromadzeni Polacy – młodzi 
i starsi – tego dnia na hali obejrzeli

montaż słowno-muzyczny przygoto-
wany przez szkolną grupę teatralną.
Młodzi artyści zaprezentowali histo-
rię Polski od czasów zaborów oraz ra-
dosny moment odzyskania niepodle-
głości. Spektakl został przygotowany
przez nauczyciela języka polskiego 
– Monikę Dobrzelewską-Napieraj.

Młodzi aktorzy wzbudzili za-
chwyt i zostali nagrodzeni długimi
brawami. Część artystyczną zakoń-
czył poruszający występ Związku
Piłsudczyków.

– Widząc młode pokolenia na
dzisiejszej uroczystości, jestem spo-
kojny i wierzę, że wielkie dzieło Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego będzie
kontynuowane – podsumował płk
andrzej Witek mieleńskie obchody.

Przepiękną dekorację stanowią-
cą tło apelu przygotowały nauczy-
cielki: Magdalena Gos-Kozłowska 
i elżbieta Kopera wraz z uczniami.

Wszystkim zaangażowanym
serdecznie dziękujemy!

Monika Dobrzelewska-Napieraj
Maciej Adamowicz

Janusz Piotr Kowalkowski

ŚpiewaJąCo 
i artyStyCzNie 

Bo oto, po 123 latach niewoli,
wolna rzeczpospolita znowu poja-
wiła się na mapach europy. ziściły
się marzenia polaków urodzonych 
i wychowanych pod zaborami.
Naród polski mógł wreszcie sam
stanowić o sobie oraz o przyszłości
kolejnych pokoleń.

Przypominając tak ważne dla
naszego narodu wydarzenie ogarnia
nas refleksja i próbujemy przeanali-
zować przesłanie przodków. Zadaj-
my sobie pytania, oby nie były reto-
rycznymi.

Czy potrafimy dobrze wyko-
rzystać wolność wywalczoną przez
poprzednie pokolenia? Czy umiemy

się z niej cieszyć? Czy pielęgnujemy
ją należycie? 

Dziś żyjemy w wolnej Polsce, 
w zjednoczonej europie. Każdy 
z nas może swobodnie wyrażać swo-
je poglądy. Mamy możliwość decy-
dowania osobie – o tym gdzie, i jak
chcemy żyć. Wiemy, że nikomu nie

wolno nic narzucać, warto jednak
docierać do świadomości ludzi. 
a w sprawach najważniejszych,
związanych z bytem narodu, i z pra-
widłowym funkcjonowaniem pań-
stwa, czy też naszej Małej Ojczyzny
– niezależnie od różnic politycz-
nych, które są przecież rzeczą nor-
malną – powinniśmy umieć się poro-
zumieć. Nie wolno nam też zapomi-
nać o tradycji, o dobrych wzorach, 
i przeszłości naznaczonej poświęce-
niem, krwią i ofiarami.

Zatem zróbmy wszystko, aby 
11 listopada był dniem radosnym 
i wyjątkowym dla każdego z Nas.
Jest to przecież dzień ponownych
narodzin naszej Ojczyzny. Celebruj-
my go, by stał się prawdziwym świę-

tem, a motywem przewodnim uro-
czystości (tych małych i tych du-
żych) niech będzie owe porozumie-
nie ponad wszelkimi podziałami, 
i w imię dobra narodu. Manifestuj-
my i celebrujmy swój patriotyzm.
Nie wstydźmy się naszych uczuć do
Polski.

Życzę całej społeczności
uczniowskiej, nauczycielom, pracow-
nikom i sympatykom szkoły, rodzi-
com uczniów oraz mieszkańcom mo-
jej gminy wszelkiej pomyślności,
zdrowia, sukcesów i aby dla każdego
z nas wolna Polska była miejscem
szczególnym, dla którego warto
uczyć się, żyć i pracować.

Olga Roszak-Pezła, 
burmistrz Mielna

Niepodległość to codzienne wyzwanie
W dniu 11 listopada nasze myśli wybiegają ku sprawom wykraczającym poza codzienne problemy. 

8 listopada w Szkole
Podstawowej im. Straży Gra-
nicznej w Sarbinowie odbył
się uroczysty apel z okazji
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Uczniowie przy-
gotowali wiersze oraz naj-
ważniejsze informacje o wy-
darzeniach tamtych czasów.
Wyświetlane były filmy i od-
śpiewano znane pieśni pat-
riotyczne. Do wspólnego
świętowania dołączyli także
seniorzy z Sarbinowa oraz
rodzice uczniów. Uroczyste
obchody wzmocnił muzycz-
nie występ orkiestry dętej
„Morscy Muzycy”. Na koniec
apelu wręczono nagrody dla
najlepszych mistrzów orto-
grafii.

mieleńskie obchody Święta NiepodległoŚci polski

Niepodległość w Sabinowie 
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akcja „Dar Serca” to zbiórka
publiczna, która od wielu już lat od-
bywa się w dniu Wszystkich Świę-
tych na cmentarzach w regionie 
– także w Mielnie. Kolejny raz wo-
lontariusze ze SP Mielno kwestowali
na lokalnym Cmentarzu Komunal-
nym z zaangażowaniem wspierając
działania na rzecz Hospicjum im.

św. Maksymiliana Kolbego w Kosza-
linie. Chętnych do pomocy nie bra-
kowało, a sama inicjatywa cieszy się
od lat dużym poparciem społecznym
i uczniowskim.

Dziękujemy za każdy datek,
życzliwość i rozumienie opieki
hospicyjnej dla tych najbardziej
potrzebujących.

SerCe Dla SerCa 

„Morsy w Kosmosie” to temat
XVII Międzynarodowego Zlotu Mor-
sów w Mielnie. Co roku organizato-
rzy wydarzenia wybierają wspólnie 
z uczestnikami motyw przewodni 
– morsy przebierają się w zgodne 
z nim barwne stroje na Wielki Bal
oraz paradę i wspólną kąpiel. W tym
roku Centrum Kultury zaznacza jed-
nak, że temat powinien obowiązy-
wać przez cały okres Zlotu.

– Morsy i Foczki to najweselsze,
najbardziej pomysłowe i najbarw-
niejsze osoby w całej galaktyce.
Chcemy dać im możliwość do pod-
kreślania tego przez całe 4 dni Zlotu.
– mówi anna Ledochowicz, dyrek-
torka Centrum Kultury w Mielnie 
– Temat edycji wybraliśmy wspólnie
w uczestnikami. W badaniu satys-
fakcji z udziału w imprezie wskazy-
wali najchętniej właśnie ten temat.

Okazji do podkreślania swojej
kreatywności morsy będą miały nie-
mało. Organizatorzy udostępnili
program imprezy, w którym pojawiły

się zarówno tradycyjne już dla wyda-
rzenia punkty, jak i zupełne nowości.

Jedna z nich to Morsowa Strefa
Chilloutu, która jest rozszerzeniem
punktu programu znanego do tej
pory pod nazwą „balie i sauny”. 
W tym roku poza tymi dwoma ele-
mentami w strefie na uczestników
czekać będą leżaki, piłki plażowe
oraz inne atrakcje, których nikt nie
spodziewałby się zobaczyć na plaży
w środku zimy. 

Międzygalaktycznym akcentem
będzie również piątkowa Biesiada 
w Kosmosie poprowadzona prze
przybyszy z… Gór. To właśnie górale 
z gminy Kravany nad Dunajem ze
Słowacji poprowadzą morsową inte-
grację. W programie występy arty-
styczne, muzyka na żywo oraz trady-
cyjny przysmaki. 

Skoro zabawa będzie w temacie
kosmosu, to nie może zabraknąć
prawdziwych gwiazd, a gwiazdą Zlo-
tu będzie niewątpliwie legendarny
zespół Piersi. Grupa nie tylko wystą-

pi w czasie sobotniego Balu oraz nie-
dzielnej parady i kąpieli, ale nagra
również singiel o Zlocie oraz teledysk
z udziałem uczestników wydarzenia
oraz mieszkańców naszej Gminy!

Centrum Kultury w Mielnie

podkreśla jednak, że to nie koniec
niespodzianek. Największą niespo-
dzianką będzie na pewno liczba
uczestników, którzy wejdą w nie-
dzielę 09 lutego do mroźnego Bałty-
ku. Przypominamy, że w czasie XVI

edycji Zlotu w kąpieli wzięło udział
niemal 5 tysięcy morsów. Rejestracja
rozpoczęła się 22 listopada (www.re-
jestracja.zlotmorsow.mielno.pl),
więc pierwsze wieści na temat
uczestników poznamy niedługo.

międzygalaktyczNy zlot moRsów 
Poznaliśmy temat najbliższej edycji Zlotu Morsów! Już 6 lutego 2020 roku wylądują na naszej plaży rakiety i statki kosmiczne, 
a w nich wielbiciele mroźnych kąpieli z innych planet.

proGraM 2020:

s Czwartek (6 lutego):
12:00 Hejnał
12.00-18.00 Morsowa Strefa Chil-
loutu – kąpiele w baliach i saunach
18.00-20.00 Balia Party Pod Gwiaz-
dami

s Piątek (7 lutego):
10.00-18.00 Morsowa Strefa Chil-
loutu – kąpiele w baliach i saunach
10.00-18.00 Kosmiczny Pałac Mor-
sowych Ślubów
ROZGRZEWAjąCE AKtyWNOŚCi
NA PlAży GłóWNEj:
s 12.30-16.00 Krążymy po Orbicie 
– animacje, rozgrzewki i Zumba
s 10.00-18.00 Pasowanie na Morsa
(co 30 minut z przerwą w godz.
14.00-15.30)
s turniej Mrozoodpornych (10.00-
12.00, 13.00-15.00 i 16.00-17.30)

s Akademia Młodego Morsa (12.00-
14.00 i 15.00-16.30)
12.00 Hejnał
17.30 Klubowe Mistrzostwa w Biegu
Morsów po Plaży – turniej Mrozood-
pornych
18.30-24.00 Biesiada w Kosmosie 
– integracyjny wieczór z przybyszami
z gór

s Sobota (8 lutego):
10.00-18.00 Morsowa Strefa Chil-
loutu – kąpiele w baliach i saunach
10.00-18.00 Kosmiczny Pałac Mor-
sowych Ślubów
10.00 – Śniadaniowy Bieg Morsów 
o Puchar Burmistrza Mielna
ROZGRZEWAjąCE AKtyWNOŚCi
NA PlAży GłóWNEj:
s 12.30-15.00 Krążymy po Orbicie 
– animacje, rozgrzewki i Zumba
s 11.00-14.30 Pasowanie na Morsa
(co 30 minut)

s turniej Mrozoodpornych (11.00-
13.00 i 14.00-15.00)
s Akademia Młodego Morsa (11.00 -
13.00 i 14.00-15.00)
12.00 Hejnał
12.00 Msza święta w intencji uczest-
ników zlotu
15.00 Pierwszy Międzygalaktyczny
Ślub na Plaży
16.30 Finał turnieju Mrozoodpor-
nych – podliczanie monet
18.30-2.00 Wielki Bal Morsów
18.30-2.00 Bal w Krokusie

s Niedziela (9 lutego):
10.30-11.45 Kosmiczna Parada Mor-
sów
12.00 Wspólna Kąpiel w Bałtyku
12.30 Hejnał – oficjalne zakończenie
Zlotu
13.00 Zupa regeneracyjna (wydawa-
na w namiocie głównym)
15.00 Zamknięcie namiotu głównego

Polub MZM na facebooku, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami:
www.facebook.com/zlotMorsowMielno
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Zachodniopomorska Regional-
na Organizacja Turystyczna we
współpracy z Polską Organizacją Tu-
rystyczną w dniach 6-7 listopada
zorganizowała szkolenie dla pracow-
ników biur informacji turystycznej
oraz podmiotów koordynujących
działalność informacji turystycznej.
Szkolenie dotyczyło tematycznych
szlaków kulturowych Pomorza Za-
chodniego, ich potencjału i znacze-
nia w budowaniu tożsamości dzie-
dzictwa regionu.

Pierwszego dnia warsztatów od-
były się prelekcje dotyczące sieci
szlaków dziedzictwa kulturowego na
obszarze Pomorza Zachodniego oraz
wybrane przykłady z Polski. Dr To-
masz Duda, pracownik naukowo-dy-
daktyczny Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, członek Komisji ekspertów
Rady europy ds. szlaków kulturo-
wych oraz turystyki dziedzictwa
przy UNeSCO, przedstawił sposób
budowania tematycznych szlaków
kulturowych oraz pokazał w jaki
sposób budują one produkt tury-
styczny danego regionu, czym są dla
mieszkańców i turystów. Omówił
również geograficzne i historyczne
uwarunkowania rozwoju szlaków
kulturowych na Pomorzu Zachod-
nim. 

Następną prelekcję „atrakcje
Krainy Gryfitów” poprowadził To-
masz Wieczorek – kierownik Cen-
trum Informacji Turystycznej i Kultu-
ralnej na Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie oraz licencjonowany

przewodnik. W szczegółowy sposób
przybliżył on historię i losy poszcze-
gólnych członków z dynastii Gryfi-
tów. Dodatkowo zaprezentował pro-
pozycję turystyczną Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie oraz przy-
bliżył uczestnikom potencjał pro-
duktu turystycznego jakim jest Szlak
Gryfitów. Wieczorem uczestnicy
szkolenia zaznajomili się z ofertą
Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze
Zachodnie. Przewodnikiem po szla-
ku był Jacek Woch – licencjonowany
przewodniki, pilot turystyczny oraz
szkoleniowiec z zakresu edukacji re-
gionalnej.

Drugiego dnia pracownicy in-
formacji turystycznych, podczas po-
dróży studyjnej zapoznali się ze
Szlakiem Gryfitów. Podróż studyjną
poprowadziła Małgorzata Duda,
przewodniczka specjalizująca się 
w turystyce kulturowej. Podczas
szkolenia zwrócono szczególną uwa-
gę na to w jaki sposób promować
miejsca i atrakcje turystyczne wyko-
rzystując narzędzia storytellingu 
i questów tematycznych. 

Na trasie podróży studyjnej zna-
lazły się m.in. lipa anna w Klinis-
kach, kościół św. Marii Magdaleny 
w Sownie i Marianowo z klasztorem
pocysterskim, który jest związany 
z pobytem Sydonii von Borck (to jej
w legendach przypisuje się wygaś-
niecie dynastii Gryfitów).

Na zakończenie uczestnicy
otrzymali certyfikaty potwierdzające
udział w szkoleniu. 

Mieleńska it na szkoleniu 

22 listopada dwa stowarzyszenia
z naszej gminy: ekowspólnota Lo-
kalna Organizacja Turystyczna oraz
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty
Południk” w Chłopach uczestniczyły
w Powiatowych Targach NGO w Sia-
nowie. Celem spotkania była promo-
cja działalności NGO z terenu po-
wiatu koszalińskiego – ich oferty,

realizowane inicjatywy i projekty,
sukcesy i osiągnięcia, a także inte-
gracja sektora pozarządowego i pro-
pagowanie idei społecznikostwa 
w regionie. 

W programie były krótkie auto-
prezentacje organizacji pozarządo-
wych, stoiska wystawiennicze, poka-
zy sportowe, występy artystyczne.

Mieleńska prezentacja na targach

Jest już tradycją, że w ostatni dzień
października w Centrum kultury
odbywa się impreza tematyczna dla
dzieci. impreza zawsze ma na celu
rozbudzanie ciekawości w najmłod-
szych do poznawania kultur z ca-
łego świata.

Jak wiadomo, 31 października
obchodzi się Halloween – święto po-
pularne przede wszystkim w kręgu
kultury angloamerykańskiej, które
współcześnie jest przede wszystkim
formą zabawy. Tego dnia organizo-
wane są m.in. imprezy kostiumowe,
konkursy rzeźbienia dyń, maratony
horrorów i tym podobne atrakcje. 
W niektórych krajach w czasie 
Halloween można spotkać także
gromadki przebranych za różne po-
twory dzieci, które pukają do drzwi
swoich sąsiadów, prosząc o słodycze,
mówiąc: „Cukierek albo psikus”. Te
zwyczaje i zabawy najmłodsi mieli
okazję poznać w Centrum Kultury 
w 2017 i 2018 roku. 

W tym roku uczestnicy zostali

porwani do kolorowego świata 
meksykańskiego Dnia Zmarłych 
– Dia de Muertos. To święto ma nie-
zwykle radosny charakter – jest się 
w końcu z czego cieszyć! Meksyka-
nie wierzą, że 1 i 2 listopada ich blis-
cy zmarli mogą powrócić do swoich
domów, by nacieszyć się towarzys-
twem rodziny. Dlatego należy po-
móc duszom znaleźć drogę do domu
i jak najlepiej je powitać. 

Tak jak Meksykanie przystrajają
domy, Centrum Kultury nabrało
jeszcze więcej kolorów i w holu oraz
sali warsztatowej pojawiły się deko-
racje wykonane przez dzieci z Sekcji
Form Użytkowych działającej w CK.
W meksykańskiej kulturze tego dnia
też nie może zabraknąć jedzenia, by
duchy mogły się posilić po długiej
podróży. Z tego powodu oprócz za-
bawy i konkursów z nagrodami, naj-
młodsi brali udział w warsztatach
kulinarnych, które prowadził Marcin
Latkowski, prowadzący sekcję kuli-
narną UTW wraz z dyrektor Cen-
trum Kultury anną Ledochowicz.

Dzieci poznały kilka tradycyjnych
potraw i składników kuchni meksy-
kańskiej biorąc aktywny udział 
w krojeniu, mieszaniu, gotowaniu 
i serwowaniu dań. 

Tego dnia w Centrum Kultury
rozbrzmiewała latynoska muzyka 
i wesołe śmiechy dzieci poprzebiera-
nych w kolorowe kostiumy. Na wiel-
ki finał imprezy najmłodsi otworzyli
piniatę wypełnioną po brzegi cukier-
kami. 

wesołe Halloween




